שם הקייטנה:
בין ערים ובין גבעות
היקף (מס' מפגשים):
 5מפגשים
תקציר:
לרגל חגיגות  70שנה למדינת ישראל נצא יחד למסע ברחבי ארץ ישראל ,נטייל בין הערים והגבעות ונגלה כיצד התפתח
היישוב בארץ ישראל מקום המדינה ועד ימינו אנו .נכיר את הדמויות העומדות מאחורי הקלעים ,נמליץ על אתרי תיירות

ברחבי ארץ ישראל וזאת ועוד תוך כדי שיתוף החברים דרך סרטוני POWTOON

שניצור .לסיכום ניצור "ספר אורחים

דיגיטלי" בו נשתף את הרשמים שלנו מתוצריהם של חברינו לקייטנה.
קהל יעד (כיתה):
ג'-ו'
דרישות מקדימות להשתתפות (ציוד ,הרשמה):

חשבון Gmail

של ההורים .מחשב עם אינטרנט.

חובת השתתפות במפגשים:
הקורס בנוי כתכנית רציפה מהשיעור הראשון ועד לאחרון ,כך שבכל שיעור נלמדים נושאים חדשים .לכן ,חשוב להקפיד
להגיע לכל שיעור ושיעור ,בלי יוצא מהכלל .היערכו מראש לזמני השיעורים של הקורס ,ותכננו את השבוע שלכם בהתאם
לשיעורים .אל תרשו לעצמכם להפסיד אפילו שיעור אחד.
סילבוס ודרכי הוראה  -פירוט המפגשים:

מס'

תאריך

יו
ם

שעות

נושא
השיעור

1

8.7.18

א'

15:30-17:00

היכרות
ופתיחה

2

9.7.18

ב'

15:30-17:00

יצירת סרט
אנימציה

תוצר מצופה
בשיעור

מורה

תיאור השיעור
פתיחת הקייטנה:
● נהלים וגלישה בטוחה
● היכרות עם המשתתפים
● היכרות עם תוכנת מפת
גוגל ומסמכים שיתופיים
בגוגל דרייב.
תיאור קצר של הנושאים
הנלמדים בשיעור הספציפי
לדוגמא:
● הוספת לשונית במפת
גוגל
● איסוף מידע מאתרים
שונים
● בניית מחוון להמלצה
על בסיס סקר בין
התלמידים
● מיזוג טקסטים
●

לדוגמא
יצירת טופס
הכולל איסוף
מידע ,
השתתפות
בסקר לבניית
מחוון כתיבת
המלצה
כתיבה טיוטה
ראשונה של
המלצה

יעל חדד

● למידת עמיתים על סמך
הכתיבה הראשונית -
המלצה
● פתיחת חשבון בתוכנה
לבניית סרטונים-

פתיחת חשבון

יעל חדד

POWTOON
● הכרות עם התוכנה
● יצירת השקפים
הראשונים על סמך

בPOWTOO
N
יצירת שקפים
ראשונים
בסרטון האישי.

ההתקדמות של כל אחד
עד כה.
3

10.7.18

ג'

15:30-17:00

TOP5

4

11.7.18

ד'

15:30-17:00

הדמויות
מאחורי
הקלעים

5

12.7.18

ה'

15:30-17:00

ארצי ואני

למידת כלים חדשים
לשדרוג הסרטון

סרטון

יעל חדד

POWTOON

 - 5TOPהוצאת מידע מתוך

משודרג
שיתוף במצגת
ייחודית.

בחירת דמות מרכזית
שהשפיעה על התפתחות
היישוב .תוך כתיבת ת.ז
וציוני דרך מרכזיים בחייו.
הוספת שקף בסרטון על
הדמות "הידעת?!"...
תערוכה תלת מימדית

ת.ז לדמות
שקף נוסף
"הידעת?!"

יעל חדד

תערוכת
תוצרים

יעל חדד

הטקסטים ובחירה של 5
עובדות מיוחדות על העיר
שנבחרה ,שילוב המידע
באופן מיוחד בסרטון.
שיתוף במצגת ייחודית
לשאר התלמידים.

EMAZEהמסכמת את
הלמידה במהלך הקייטנה
תוך שיתוף התחושות
והקשר המיוחד שיש לי
לארצנו.
"ספר אורחים דיגיטלי"
 FLIPSNAKEבו נכתוב
אחד לשני את הרשמים
שלנו מהצפייה בסרטונים
המושקעים.

EMAZE
ספר אורחים

FLIPSNAKE
דיגיטלי
בעקבות
הסרטונים.

